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ONDA VERDE CONSTANTES NA VERSÃO 3.7 DE 03/06/2021
DO PLANO “MINAS CONSCIENTE” E ESTABELECE MEDIDAS
SANITÁRIAS COMPLEMENTARES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONSIDERANDO ser imprescindível a colaboração da
população e a adoção de cuidados conforme protocolos sanitários;

RESULTADO PRELIMINAR

DECRETA:
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais,
publica o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado,
para contratação temporária por excepcional interesse público no
âmbito da administração direta do Município de Itaverava-MG,
tendo em vista o Edital nº 011/2021 publicado no Diário Oficial do
Município. Conforme resultado abaixo, não houve nenhum
candidato para concorrer a referida vaga.

Art. 1º - Por recomendação do Comitê Macrorregional
Centro-Sul COVID-19, no âmbito do Programa “Minas Consciente”,
conforme atualização em sua versão 3.7 (03/06/2021), ficam
autorizadas, no Município de Itaverava, no período de 04/09/2021 a
10/09/2021, o exercício das atividades econômicas de acordo com
os protocolos sanitários previstos para a “onda verde”, estabelecidos
pelo Governo de Minas Gerais, no endereço eletrônico do “Plano
Minas
Consciente”,
disponível
em
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios.

Edital 010/2021 - Processo Seletivo Simplificado
RESULTADO PRELIMINAR

-

-

dos

-

Parágrafo Único - No que se refere às recomendações
gerais sobre distanciamento constantes no Protocolo do “Plano
Minas Consciente”, os estabelecimentos ficam obrigados a afixarem
na entrada, em local visível, a limitação máxima (absoluta ou
percentual da capacidade máxima) de pessoas nas atividades
conforme estabelecido na versão 3.7 de 03/06/2021.

Total
Pontos

-

Participação
em eventos

Pós Graduação

-

Ensino Técnico

Idade

-

Experiência
Profissional

Nome

Médico Ginecologista

-

Art. 2º - As celebrações religiosas, nas Igrejas e Templos,
devem seguir o Protocolo Sanitário próprio, conforme Decreto
n°43/2021,de 09 de abril de 2021.

Itaverava, 09 de setembro de 2021.
Art. 3º - Ficam os estabelecimentos com atendimento ao
público obrigados a organizar o atendimento interno de seus
estabelecimentos e garantir que seus clientes observem a distância
mínima de segurança entre si, especialmente nas filas que porventura
se formem, impedindo a formação de aglomeração de pessoas,
observadas as regras de distanciamento previsto no Protocolo do
Minas Consciente, estabelecidos pelo Governo de Minas Gerais, no
endereço eletrônico do “Plano Minas Consciente”, disponível em
https://www.mg.gov.br/minasconsciente/empresarios, versão 3.7 de
03/06/2021, bem como a exigência de uso obrigatório de máscara.

JOSÉ FLAVIANO PINTO
Prefeito Municipal
______________________________________________________
DECRETO Nº 98./2021
FICA AUTORIZADO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
ITAVERAVA, NO PERÍODO DE 04/09/2021 A 10/09/2021, O
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE ACORDO
COM OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS PREVISTOS PARA A

Art. 4º - A responsabilidade pela implementação das
medidas previstas no protocolo do “Plano Minas Consciente” e neste
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Decreto, ficará a cargo do proprietário do estabelecimento,
ensejando, no caso de descumprimento, a atuação das autoridades e
órgãos fiscalizadores, inclusive de Vigilância Sanitária, que poderá
culminar na aplicação de sanções cabíveis, incluindo a imposição de
interdição cautelar do estabelecimento e demais legislações
pertinentes e correlatas, sem prejuízo de outras sanções
administrativas, cíveis e penais.

com acesso a qualquer interessado de forma gratuita e independente
de cadastro prévio.

Itaverava, 09 de setembro de 2021

Art. 2.º As edições do Diário Oficial Eletrônico devem ser
assinadas digitalmente, com base em certificado emitido por
autoridade credenciada, atendendo-se aos requisitos de
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, assim
como ferramenta de marcação de hora oficial que garanta a
irretroatividade.

Art. 5º - O descumprimento do disposto neste Decreto
poderá acarretar responsabilização dos infratores, nos termos
previstos nos arts. 268 e 330 do Código Penal, se a infração não
constituir crime mais grave, sem prejuízo de aplicação das
penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de
1977 ou instrumento legal que venha a cominar sanção mais
específica, além da responsabilidade civil e/ou penal cabíveis.

§ 1.º Após a disponibilização e publicação dos Diários
Oficiais, estes não poderão sofrer qualquer tipo de modificação ou
supressão, devendo as eventuais retificações ser feitas em publicação
posterior.

Art. 6º - Fica revogado o Decreto nº 94, de 28 de agosto de
2021, e outras disposições em contrário, entrando este decreto em
vigor nesta data, com efeitos a partir de 04/09/2021, sendo dado por
publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da
Administração e na forma da Lei.

§ 2.º O Gabinete do Prefeito será responsável pela
assinatura digital das edições do Diário Oficial Eletrônico.
Art. 3.º Em caso de indisponibilidade, por motivos
técnicos, os prazos de publicação dos atos administrativos ficarão
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte à
regularização.

Itaverava, 03 de agosto de 2021
JOSÉ FLAVIANO PINTO
Prefeito Municipal
______________________________________________________

§ 1.º Na hipótese referida no caput desse artigo, o setor
responsável deverá publicar um comunicado informando a
indisponibilidade no sítio oficial da Prefeitura na rede mundial de
computadores.

DECRETO Nº 34, DE 16 DE MARÇO DE 2021

§ 2.º Quando necessário em decorrência de urgência ou de
inviabilidade técnica ou operacional, as publicações serão realizadas
no formato impresso em jornais de circulação local ou regional,
considerando como data de publicação aquela do local em que foi
publicada.

REGULAMENTA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MUNICIPIO DE ITAVERAVA,INSTITUÍDO PELA LEI
MUNICIPAL N°656/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSÉ FLAVIANO PINTO, Prefeito do Município de
Itaverava, MG, no uso de minhas atribuições legais e considerando
o disposto na Lei Municipal n°. 656/2016;

Art. 4.º O Diário Oficial Eletrônico do Município será
editado diariamente, a depender da necessidade de publicação, sendo
as edições numeradas em algarismos arábicos, com o ano em
algarismos romanos, com páginas numeradas sequencialmente e
devidamente datadas.

DECRETO:
Art. 1.º Nos termos da Lei Municipal n°. 656/2016, fica
instituído o Diário Oficial Eletrônico do Município de Itaverava, com
a denominação de Diário Oficial, o qual será veiculado,
exclusivamente, na forma eletrônica.

§ 1.º Poderá, quando o caso e conveniente à
Administração, ser editada edição extra do Diário Oficial Eletrônico.
§ 2.º As edições do Diário Oficial conterão o mínimo de
uma página, sem limites para número final de páginas.

§ 1.º O veículo eletrônico mencionado no caput desse
artigo será considerado, para todos os efeitos, como o órgão oficial
para publicação e divulgação de todos os atos do Poder Executivo e
do Poder Legislativo, bem como de todas as entidades da
Administração Indireta do Município.

Art. 5.º Sem prejuízos das atribuições previstas na
legislação municipal, a coordenação da Imprensa Oficial do
Município, por meio das publicações do Diário Oficial Eletrônico,
será feita pelo setor responsável, a quem competirá:

§ 2.º As edições do Diário Oficial Eletrônico serão
acessadas pela rede mundial de computadores no sítio oficial da
Prefeitura Municipal, endereço http://www.itaverava.mg.gov.br ,

I – Acompanhar as remessas e orientar quanto aos atos
necessários para elaboração do Diário Oficial Eletrônico;
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II – Efetuar a análise da periodicidade e regularidade da
veiculação eletrônica, através do sítio oficial da Prefeitura
Municipal;

Art. 9.º Considera-se como data de publicação o dia da
edição do Diário Oficial em que o ato foi veiculado, sendo
considerado o dia útil seguinte para início de contagem de eventuais
prazos.

III – Manter atualizado o cadastro dos servidores
responsáveis por enviar as remessas a serem publicadas;

Art.10. Não haverá veiculação do Diário Oficial eletrônico
nos feriados nacionais, estaduais e municipais, assim considerados
aqueles definidos em leis da entidade respectiva ou em datas
consideradas como não-úteis pela Administração Municipal
(sábados, domingos e pontos facultativos).

IV – Cadastrar os servidores que poderão enviar remessas
urgentes, para veiculação em edições extras;
V – Manter atualizado o calendário de feriados municipais;
VI – Guardar e conservar cópias das edições do Diário
Oficial Eletrônico;

Art.11. A veiculação e publicação do Diário Oficial
eletrônico do Município de Itaverava iniciará no dia 11 de março de
2021.

VII – Assinar as edições do Diário Oficial Eletrônico, por
meio de certificado digital, na forma estabelecida no artigo 2º deste
Decreto.

Parágrafo único. Após o início da publicação do Diário
Oficial eletrônico, como período de transição, será mantida durante
30 (trinta) dias a publicação simultânea da forma atual, isto é, em
jornal impresso já utilizado, dando-se ampla divulgação da
instituição da Imprensa Oficial do Município.

Art. 6.º Caberá a cada entidade do Município, em
conformidade com suas atribuições, a remessa das matérias para
veiculação no Diário Oficial eletrônico, responsabilizando-se pelo
seu conteúdo.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

§ 1.º A autoridade máxima de cada entidade deverá
designar os servidores responsáveis pelo envio das remessas,
informando ao setor responsável.

Itaverava,16 de março de 2021.
JOSÉ FLAVIANO PINTO
Prefeito do Município
______________________________________________________

§ 2.º Aos responsáveis pelo envio das remessas, que
poderá dar-se por meio exclusivamente eletrônico, competirá:
I – Enviar as remessas a serem publicadas à seção
designada;

DECRETO N°97/2021
"DECLARA PONTO FACULTATIVO O DIA 06 DE SETEMBRO DE
2021 - SEGUNDA-FEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

II – Excluir as remessas.
Art. 7.º As remessas a serem inseridas no Diário Oficial
Eletrônico deverão ser encaminhadas pelos servidores designados de
que trata o parágrafo primeiro, do artigo 5.º deste Decreto, ao setor
responsável até as 14h00min do dia anterior ao da veiculação, em
formato previamente estabelecido pelo setor responsável.

O Prefeito Municipal de Itaverava, Estado de Minas
Gerais, no uso das atribuições que lhe confere e as garantias
constitucionais elencadas em nossa Carta Magna e a Lei Orgânica
Municipal.
CONSIDERANDO que a Terça-Feira é dia de
comemoração da Independência do Brasil, considerado feriado
nacional.

Parágrafo único. As remessas urgentes ou cujos prazos de
publicação deva ser obedecido por força de lei, poderão ser enviadas
para veiculação em edição extra, pelos servidores autorizados,
excepcionalmente, no período das 14h00min às 16h00min do dia
anterior ao da veiculação.

DECRETA:
Artl° - Fica concedido Ponto Facultativo, nos expedientes
da Prefeitura Municipal de Itaverava, no dia 06 de setembro de 2021,
em razão do feriado de terça-feira.

Art. 8.º As remessas poderão ter sua veiculação excluída
pelo seu remetente ou responsável desde que realizadas:
I – Até as 15h00min do dia anterior ao de publicação; ou

Art2° - Excetuam-se do disposto neste Decreto as
atividades consideradas essenciais e indispensáveis no Serviço
Público Municipal.

II – Entre as 14h00min e as 18h00min do dia anterior ao
de publicação, para as remessas a serem veiculadas em edição extra.
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Art.3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Itaverava, 02 de setembro de 2021.
JOSÉ FLAVIANO PINTO
Prefeito Municipal
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